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Met de Health of the Nation Outcome Scales for Children and Adolescents (HoNOSCA) brengt u de gezondheid en 

het sociaal functioneren van kinderen en adolescenten met een ernstige psychische aandoening in kaart.  

 

De HoNOS heeft ook een versie voor volwassenen (HoNOS), voor ouderen (HoNOS65+), voor mensen met 

leerproblemen (HoNOS-LD) en voor mensen in gezondheids- en sociale zorgomgevingen (HoNOS Secure). Alle versies 

zijn via BergOp af te nemen.  

 

Bij elke versie geldt dat de uitkomst weergeeft hoe het geestelijk en sociaal functioneren van een cliënt in de GGZ 

op een bepaald ogenblik is. 

 

 

De vragenlijst 
 

 

Vragen 

De HoNOSCA bestaat uit 15 probleemomschrijvingen. Alle omschrijvingen hebben de 
volgende opbouw: 0 (geen probleem), 1 (ondergeschikt probleem), 2 (licht probleem), 3 
(matig ernstig probleem) en 4 (ernstig tot zeer ernstig probleem). Een voorbeeld van een 
omschrijving is “Opzettelijke zelfverwonding”.  
 

Afnameduur  
5-15 minuten  
 

Informanten  

Behandelaar 
 

 

Schalen, scoring en normering 
 

 

Aan de hand van de 15 probleemomschrijvingen worden scores op vijf schalen berekend. Van 
items 1-13 wordt nog een totaalscore berekend. Elke score wordt omgezet in een categorie: 
zeer laag, laag, gemiddeld, hoog of zeer hoog. Er is een afkappunt voor de gemiddelde score 
beschikbaar. 
 

Schalen Sectie A 
1. Gedragsproblemen 
2. Beperkingen  
3. Symptomatologie 
4. Sociale problemen  

 

Schaal Sectie B 
5. Informatie over of toegang tot hulpverlening 

 

 

Psychometrische gegevens 

 

 

De HoNOSCA is (nog) niet beoordeeld door de COTAN.  
 
Wel is Noors vignetonderzoek gedaan onder 169 behandelaars (Hanssen-Bauer, Aalen, Ruud, 
& Heyerdahl, 2007). Hieruit kwam naar voren dat de HoNOSCA een goede 
interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft (ICC = .81). 
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Daarnaast is uit literatuuronderzoek gebleken dat de validiteit en betrouwbaarheid ook als 
redelijk tot goed beoordeeld wordt (Pirkis, Burgess, Kirk, Dodson, Coombs, & Williamson, 
2005). De conclusies van dit onderzoek waren dat de vragenlijst geschikt is om regelmatig 
behandeluitkomsten te evalueren. 
 

 

 

Literatuur en verkrijgbaarheid 

 

 

De HoNOSCA is ontwikkeld door en verkrijgbaar bij het Royal College of Psychiatrists. De 
vragenlijst is in 2003 vertaald naar het Nederlands door Staring, Hofman en Mulder. 
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BergOp 
 

 

Deze vragenlijst kan via BergOp ingevuld worden en er wordt een profiel weergegeven met de 
hierboven beschreven scores. 
 
➔ Indien u een licentie bij BergOp heeft, kunt u deze lijst gratis gebruiken. 
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